
Als GMR willen we graag een goede samenwerking met de

verschillende MR'en. Een onderdeel daarvan is deze

nieuwsbrief. We willen onze achterban graag goed

informeren. Zo weet iedereen wat er speelt binnen de

stichting. Mocht je over de items in de nieuwsbrief een

mening/opmerking of anderszins hebben, laat het ons dan

weten. Zo kunnen we samen het verschil maken!

Om de samenwerking en kennismaking te verbeteren is er op

26 januari een bijeenkomst georganiseerd. We starten om

19.30. Helaas zal deze online plaatsvinden, maar ondanks

dat willen we er een gezellige en vooral informatieve avond

van maken. Hopelijk zien we alle leden van de MR tijdens

deze online scholing! 

Rest ons niets om iedereen voor nu veel leespleizer te

wensen met het vervolg van de nieuwsbrief en daarnaast

natuurlijk een fijn 2022 te wensen! 

Meer weten, of vragen? Mail gerust!

edith.terheide@stichtingopkop.nl
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ZET IN JE AGENDA!
26 JANUARI

ZIEK?
LEES HET NIEUWE
VERZUIMBELEID!

ZELFTESTEN

I N  D I T  N U M M E R

CORONABELEID
HOE STAAT HET MET DE
VENTILATIE



F O T O  V A N  M A R T I N  S M I T
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Voor de kerstvakantie zijn op alle scholen zelftests binnen

gekomen voor de leerlingen. Binnen het GKO is daar het volgende

over afgesproken: Het verstrekken van de zelftesten gebeurt alleen

na toestemming van de ouders. Het is de bedoeling dat de ouders

een bericht krijgen dat er zelftesten beschikbaar zijn, waarna

ouders toestemming kunnen geven en de kinderen testen

meekrijgen. De zelftesten worden aangeboden, maar niet

aangedrongen.  

Zelftesten voor
leerlingen

Verzuimbeleid
Stichting op Kop is druk bezig met het schrijven van een goed verzuimbeleid. Doel

daarvan is het voorkomen van verzuim waar mogelijk. Daarnaast is het van

groot belang dat iemand die langdurig ziek is goed begeleid wordt en zo snel als

mogelijk is weer aan het werk kan. Vanuit de GMR denkt de expertgroep

personeel mee over dit beleidsstuk. De eerste versie is opgestuurd, en de

personeelsgeleding van de GMR is gevraagd om instemming. Op dit moment

worden de laatste aanpassingen verwerkt door de HR adviseur, waarna de GMR

haar instemmingsbesluit kan opmaken.

  
VENTILATIESYSTEMEN OP DE SCHOLEN

Door de coronacrisis is er een tijd flink aandacht

geweest voor de ventilatie binnen de scholen. Als het

goed is heeft elke school nu in elk geval een CO-2

meter in de klas hangen. Als het goed is staan er nog

meer fases op de planning om de ventilatie op de

scholen op orde te brengen. 

Op de vergadering van 9 december heeft de GMR hier

navraag naar gedaan bij de bestuurder. We houden jullie

op de hoogte van de gang van zaken. 



De medezeggenschap van de MR en van de GMR wordt steeds groter. Over steeds meer dingen krijgt de GMR of de MR

instemmingsrecht. Helaas is dat op dit moment nog niet aan de orde wat betreft de begroting, maar als het goed is,

komt daar uiteindelijk verandering in. Tot die tijd proberen we als GMR zo goed mogelijk advies te geven.

Binnen de GMR hebben we op dit moment een goede financiële deskundige. In ons advies hebben we dan ook nog een

aantal opmerkingen gezet. Bijvoorbeeld over het geld dat begroot staat voor het Integraal Huisvestingsplan. We

wachten nog op een terugkoppeling op onze opmerkingen. 

 

Waar gaat het geld heen?

HANDBOEK GOVERNANCE
Op dit moment wordt op het stafbureau hard gewerkt

aan het handboek governance. Daarbij kun je denken

aan de integriteitscode, maar ook de interne

besturingsfilosofie. Zo wordt in de besturingsfilosofie

bijvoorbeeld de vraag gesteld hoe de

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de

organisatie worden belegd. Stichting op Kop heeft ook

de volgende kernwaarden beschreven: Vertrouwen,

Verantwoordelijkheid, Samen en Groei. Ook staan er

meerdere vormen van management beschreven voor de

directeur, zoals maneging by walking around. Er wordt

straks dus waarschijnlijk van de directeuren verwacht

dat ze voor de leerlingen, ouders en medewerkers

zichtbaar zijn in de school. Ook het managementstatuut

hoort bij deze stukken, waarin onder andere de positie

van het directeurenoverleg en de bevoegdheden van de

directeuren beschreven worden. Voor de volledige tekst 

kun je kijken op intranet. Op dit moment is het

functieboek nog niet af, waardoor het goed beoordelen van

deze stukken nog niet mogelijk is. Op het moment dat het

functieboek bij de GMR binnen is, kunnen we ook de

overige stukken beoordelen en daar een gedegen advies

over geven. 


